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Þingskjal nr. 1 

Fjárhagsáætlun 2020 
Tillaga frá stjórn UMFÍ 

 

51. sambandsþing UMFÍ haldið á Laugarbakka 11.-13.október 2019,  samþykkir fjárhagsáætlun UMFÍ 2020. 

 

 
 
 

Vísað til  

 
  

Heildaryfirlit um rekstur 2020

Áætlun  

Aðalsjóður
Ungmenna 

búðir

Fræðslu og 

verk.sjóður

Umhverfis- 

sjóður Samtals

Rekstrartekjur:

Ríkisframlag .............................................. 111.800.000 17.800.000 129.600.000

Lottó og getraunir ...................................... 176.340.000 13.160.000 189.500.000

Aðrar tekjur .......................................... 60.430.000 68.500.000 700.000 129.630.000

 

 348.570.000 86.300.000 13.160.000 700.000 448.730.000

 

Rekstrargjöld:  

 

Laun og launatengd gjöld ....................................... 70.357.913 44.594.998 114.952.911

Annar rekstrarkostnaður .................................. 120.927.420 41.237.000 162.164.420

Lottó til sambandsaðila ................................ 148.401.500 148.401.500

Veittir styrkir .................................................... 2.000.000 13.160.000 1.000.000 16.160.000

Afskriftir ................................................ 3.679.680 979.680 4.659.360

 

345.366.513 86.811.678 13.160.000 1.000.000 446.338.191

Afkoma f. fjármagnsliði 3.203.487 (511.678) 0 (300.000) 2.391.809

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur ................................................ 800.000 1.000.000 400.000 2.200.000

Greiddir vextir og verðbætur ................................................ (2.550.000)  (2.550.000)

Áfallnar verðbætur ................................................ (1.350.000) (1.350.000)

(3.100.000) 0 1.000.000 400.000 (1.700.000)

103.487 (511.678) 1.000.000 100.000 691.809

Rekstrarniðurstaða: 103.487 (511.678) 1.000.000 100.000 691.809



 

2 
 

 
 

Þingskjal nr. 2 

Þakkartillögur 
Tillaga frá stjórn UMFÍ  

 

51. sambandsþing UMFÍ haldið á Laugarbakka 11. - 13. október 2019 samþykkir að fela stjórn UMFÍ að senda 

eftirfarandi aðilum þakkir: 

 

- Ráðherra mennta- og menningarmála, ríkisstjórn og alþingi, þakkir fyrir þeirra framlag við uppbyggingu 

íþróttamannvirkja á liðnum árum og hvetur til þess að haldið verði áfram á sömu braut. 

- Ráðherra mennta- og menningarmála, ríkisstjórn og alþingi, þakkir fyrir stuðning við UMFÍ á liðnum árum 

og vekja athygli á því mikilvæga íþrótta- menningar- og umhverfisstarf sem unnið er á vegum 

hreyfingarinnar.  

- Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, þakkir fyrir skjót og góð viðbrögð við #églíka 

byltingunni hjá íþróttakonum. Ráðherra tók vel í áherslur og ályktanir hreyfingarinnar og er skipun 

samskiptaráðgjafa í íþrótta- og æskulýðsstarfi einn liður þeim aðgerðum sem sérstaklega bera að þakka. 

- Lilju Alfreðsdóttur mennta- og menningarmálaráðherra, og starfsfólki ráðuneytisins þakkir fyrir að 

stefnumótun í íþróttamálum hefur verið gefin út. UMFÍ hlakkar til samstarfsins á næstu árum. 

- Bæjarstjórn og sveitarfélaginu Fjarðarbyggð fyrir góða aðstöðu og móttökur á 9. Landsmóti UMFÍ 50+, 

UÍA fyrir góða framkvæmd og glæsilega umgjörð, svo og sjálfboðaliðum fyrir það mikla sjálfboðaliðastarf 

sem lagt var fram í tengslum við mótið. 

- Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar fyrir góða aðstöðu og móttökur á 22. Unglingalandsmóti UMFÍ, 

USÚ fyrir góða framkvæmd og glæsilega umgjörð, svo og sjálfboðaliðum fyrir það mikla 

sjálfboðaliðastarf sem lagt var fram í tengslum við mótið. 

- Æskulýðsvettvanginum og aðildarfélögum hans fyrir vel unnin störf og hvatningu til áframhaldandi góðra 

verka.  

- Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands,  stjórn og starfsmönnum fyrir afar gott samstarf á árinu og vel 

unnin störf. Þá hvetur sambandsþing UMFÍ til áframhaldandi aukins samstarf á komandi árum. 

Vísað til  

 

Þingskjal nr. 3  

Hvatningartillögur 
Tillaga frá stjórn UMFÍ 

 

51. sambandsþing UMFÍ haldið á Laugarbakka 11. - 13. október 2019  samþykkir að fela stjórn UMFÍ að senda 

eftirfarandi til sambandsaðila: 

- Hvetja sambandsaðila til að mæta á 23. Unglingalandsmót UMFÍ í Selfossi 2020. 

- Hvetja sambandsaðila til að mæta  á Íþróttaveislu í Kópavogi 2020, 29.Landsmót UMFÍ.  

- Hvetja sambandsaðila til að mæta á 10. Landsmót UMFÍ 50+ í Borgarnesi 2020. 

- Hvetja sambandsaðila til að nýta sér þá möguleika sem eru i boði á vegum Rannís  (Erasmus) til að efla 

starfið á sínu svæði. 

- Hvetja sambandsaðila til að kynna sér Æskulýðsvettvanginn og nýta sér þau verkefni sem hann hefur upp 

á að bjóða. 

- Hvetja sambandsaðila til aukins samstarfs við rannsóknar- og háskólasamfélagið. 

Vísað til  
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Þingskjal nr. 4  

Rafíþróttir 

Tillaga frá stjórn UMFÍ 

51. sambandsþing UMFÍ haldið  í Laugarbakka 11. - 13. október 2019 hvetur stjórn UMFÍ og sambandsaðila til að 

eiga samstarf við Rafíþróttasamtök Íslands varðandi starfsemi og skipulag æfinga, aðstöðu fyrir iðkun og eftirlit 

rafíþrótta. 

 

Greinargerð: Iðkun rafíþróttir hefur verið sívaxandi síðustu árin. Ljóst er að fjöldi fólks á ýmsum aldri stundar slíka 

tölvuleiki/íþróttir og víða eru haldnar stórar keppnir á þessu sviði. Leggja þarf sérstaka áherslu á að halda utan um 

iðkun barna og unglinga. Samkvæmt Rafíþróttasamtökunum er mikil áhersla lögð á að standa fyrir skipulögðum 

æfingum rafíþrótta og tengja við líkamlegar æfingar og heilbrigðan lífsstíl. Það er því jákvætt að vinna að því að 

deildir félaga eða félög sem hafa rafíþróttir innan sinna raða og starfa innan íþrótta- og ungmennafélaga geti 

boðið aðstöðu í eða sem næst öðru íþróttastarfi sem fyrir er. Með því móti næst meiri tenging við annað 

íþróttastarf og afþreyingu á vegum félaga auk þess sem gæsla og eftirlit með ungum iðkendum er betri. 

Vísað til  

 

 

Þingskjal nr. 5  

Ráðstefna um forvarnir 

Tillaga frá stjórn UMFÍ 

51. sambandsþing UMFÍ haldið  í Laugarbakka 11. - 13. október 2019 samþykkir að hefja undirbúning ráðstefnu 

sem haldin verði á vormánuðum 2020 um forvarnir á breiðum grundvelli, m.a. í samstarfi við heilbrigðisyfirvöld og 

menntastofnanir. 

Greinargerð: UMFÍ leggur áherslu á að vera leiðandi í fræðslu- og forvarnarstarfi, íþróttaiðkun og hreyfingu og  

vinna að bættri lýðheilsu landsmanna, skv. stefnu UMFÍ. Ýmsir lífsstílssjúkdómar eru vaxandi vandamál á Íslandi, 

líkt og víða í hinum vestræna heimi, og fyrirséð að kostnaður íslenska ríkisins vegna þeirra muni aukast verulega á 

komandi árum. Ráðstefnunni er ætlað að koma á samtali á milli sérfróðra aðila og almennings um 

lífsstílssjúkdóma og lausnir, með UMFÍ og sambandsaðila þess í fararbroddi. 

Vísað til  

 

Þingskjal nr. 6  

Umhverfismál 

Tillaga frá stjórn UMFÍ 

51. sambandsþing UMFÍ haldið  í Laugarbakka 11. - 13. október 2019 samþykkir að fela stjórn UMFÍ að gera úttekt 

á umhverfisáhrifum af starfsemi og viðburðum UMFÍ og möguleikum til að draga úr neikvæðum áhrifum, í 

samræmi við stefnu UMFÍ. Niðurstaða úttektarinnar verði kynnt á sambandsráðsfundi 2020. 

 

Vísað til  
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Þingskjal nr. 7  

Getspá og getraunir 

Tillaga frá stjórn UMFÍ 

51. sambandsþing UMFÍ haldið á Laugarbakka 11. - 13. október 2019 hvetur sambandsaðila til þess að standa 

vörð um starfsemi fyrirtækjanna Íslenskrar getspár og Íslenskar getraunir. Þingið hvetur jafnframt yfirvöld til þess 

að grípa tafarlaust til aðgerða varðandi ólöglega starfsemi veðmálafyrirtækja sem bjóða hana hér á landi. 

Greinargerð: Fyrirtæki íþróttahreyfingarinnar, Íslensk getspá og Íslenskar getraunir hafa lengi greitt arð til eigenda 

sinna, íþrótta- og ungmennahreyfingarinnar og Öryrkjabandalagsins. Mikilvægt er að hvetja sambandsaðila til að 

standa vörð um þá tekjustofna sem koma frá Íslenskri getspá og Íslenskum getraunum og nýta betur þau tækifæri 

sem felast í þeim felast.  

 

Vísað til  

 

 

Þingskjal nr. 8 

Lottó 

Tillaga frá stjórn UMFÍ 

51. sambandsþing UMFÍ haldið á Laugarbakka 11. - 13. október 2019 samþykkir að fela stjórn UMFÍ að skipa 

starfsnefnd sem hefur það hlutverk að skoða og leggja mat á áreiðanleika þeirra gagna sem lögð eru til 

grundvallar við útdeilingu lottótekna og jafnframt kanna kosti og galla þess að nota aðra mælikvarða við 

útdeilingu lottótekna.  

Nefndin skili niðurstöðum á Sambandsráðsfundi UMFÍ 2020. 

Vísað til  

 

 

Þingskjal nr. 9  

Aðild að UMFÍ 
Tillaga frá stjórn UMFÍ 

 

51.sambandsþing UMFÍ haldið á Laugarbakka 11.-13.október 2019 samþykkir umsókn íþróttabandalaga um aðild 

að UMFÍ.  

Tillagan tengist þingskjali 10 og 11 um lagabreytingar og lottó reglugerð. 

 

Greinargerð: Stjórn UMFÍ styður einróma að öllum íþróttahéruðum landsins sé gefinn kostur á aðild að UMFÍ. Í 

Íþróttalögum kemur fram að landinu er skipt upp í 25 íþróttahéruð. Þau skiptast í héraðssambönd, 

ungmennasambönd og íþróttabandalög. Öll héraðs- og ungmennasambönd eiga nú þegar aðild að UMFÍ.  
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Samkvæmt 6.gr. laga nr. 64/1998 í íþróttalögum annast ÍSÍ og UMFÍ skiptingu og breytingu á íþróttahéruðum. Þá 

er meðal markmiða í nýtúgefinni íþróttastefnu til 2030 að íþróttahéruð verði endurskipulögð og hlutverk þeirra 

skilgreind að nýju.  

Eigi UMFÍ að sinna uppbyggingu og stjórnskipulagi þeirra telur stjórn UMFÍ æskilegt að íþróttahéruðin séu aðilar 

að UMFÍ. 

Þá er það í samræmi við gildi og tilgang UMFÍ að veita flestum tækifæri til að taka þátt í heilbrigðu félagsstarfi. 

Til viðbótar kemur fram í lögum UMFÍ að starfa skuli í anda jafnréttis. Kjörorð og markmið UMFÍ eru ræktun lýðs 

og lands. Þeim markmiðum telur stjórn UMFÍ náð með aðild íþróttabandalaga að UMFÍ.  

Til frekari upplýsinga er vísað til nefndarálits vinnuhóps um aðild íþróttabandalaga að UMFÍ. 

Vísað til  

 

Þingskjal nr. 10  

Lagabreytingar  
Tillaga frá stjórn UMFÍ 

 

51. sambandsþing UMFÍ haldið  á Laugarbakka 11. - 13. október 2019  samþykkir eftirfarandi breytingar á lögum 

UMFÍ.  

 

Tillagan tengist þingskjali 9 og 11 um aðild íþróttabandalaga að UMFÍ og lottó reglugerð. 

 

Tillögurnar fela í sér breytingar í tengslum við aðild að UMFÍ; 4. grein, 5. grein,  9. grein og 12. grein. 

 

Greinargerð: Vísað er til nefndarálits vinnuhóps um aðild íþróttabandalaga.  

Sjá nánari greinargerð við hverja grein. 

Viðbætur eru skáletraðar og texti sem er fjarlægður er yfirstrikaður. Hver lagagrein eins og hún verður í heild sinni 

er svo sett upp þar sem um veigameiri breytingar er að ræða til skýringar.  

 

Lög Ungmennafélags Íslands 

III. kafli: Réttindi og skyldur 
4. grein 

UMFÍ skiptist í héraðssambönd og ungmennasambönd. Einnig geta ungmennafélög innan héraðssambanda, og 

ungmennasambanda sem ekki eru aðilar að UMFÍ og ungmennafélög á svæðum þar sem slík sambönd eru ekki 

starfandi, gerst aðilar að UMFÍ. Aðilar að UMFÍ skulu hafa heitin „héraðssamband“, „ungmennasamband“ eða 

„ungmennafélag“ í heiti sínu.  

 

UMFÍ skiptist í íþróttahéruð. Einnig geta ungmenna- og íþróttafélög innan íþróttahéraða sem ekki eru aðilar að 

UMFÍ gerst aðilar. 

 

4. grein í heild sinni eftir breytingar 

UMFÍ skiptist í íþróttahéruð. Einnig geta ungmenna- og íþróttafélög innan íþróttahéraða sem ekki eru aðilar að 

UMFÍ gerst aðilar. 
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Greinargerð: UMFÍ er landssamband og því er eðlilegt að öll íþróttahéruð hafi jafnan rétt til að gerast aðilar að 

UMFÍ hvað sem þau heita, enda er í lögum þessum kveðið um að starfa í anda friðar og jafnréttis. 

5. grein 

Inntökubeiðni héraðssambands eða félags í UMFÍ skal fylgja eintak af lögum þess umsækjanda sem skulu vera í 

fullu samræmi við sambandslög þessi. Sambandsþing úrskurðar um inntöku, en stjórn UMFÍ getur veitt félagi 

bráðabirgðaaðild milli þinga. Sambandsþing hefur rétt til að víkja félögum og héraðssamböndum úr UMFÍ. 

 

5. grein í heild sinni eftir breytingar 

Inntökubeiðni í UMFÍ skal fylgja eintak af lögum umsækjanda sem skulu vera í fullu samræmi við sambandslög 

þessi. Sambandsþing úrskurðar um inntöku. Sambandsþing hefur rétt til að víkja félögum og samböndum úr UMFÍ. 

 

  

IV. kafli: Stjórnun UMFÍ  
9. grein 

Sambandsþing UMFÍ er æðsta vald í málefnum UMFÍ. Stjórn skal boða skriflega til sambandsþings með a.m.k. 6 

vikna fyrirvara og skal það haldið fyrir 15. nóvember annað hvert ár.  

Skriflegt fundarboð (síðara fundarboð) með dagskrá, ársreikningi og upplýsingum um tillo ̈gur og mál sem leggja á 

fyrir sambandsþing skal senda sambandsaðilum með eigi minna en tveggja vikna fyrirvara. 

Sambandsaðilar kjósa fulltrúa til sambandsþings miðað við fjo ̈lda skattskyldra félaga skv. félagatali í 

skráningarkerfi UMFÍ sem skal skila í síðasta lagi 15. maí það ár sem þing er haldið sem hér segir:  

1 fulltrúa fyrir 1–200 skattskyldra félaga. 

1 fulltrúa fyrir 201–400 1000 skattskyldra félaga og síðan einn fulltrúa fyrir hverja 800 1000 skattskyldra félaga 

þar yfir en þó með hámarki 17 10 fulltrúa. 

Til viðbótar því sem að framan greinir skulu formenn héraðssambanda, og ungmennasambanda og íþróttahéraða 

eða staðgenglar vera sjálfkjörnir. 

Sambandsþing er lögmætt ef löglega er til þess boðað og mættur er fullur helmingur réttkjörinna fulltrúa. 

Verkefni sambandsþings skulu m.a. vera: 

– Ræða skýrslur liðins kjörtímabils. 

– Afgreiða reikninga næstliðins reikningsárs, sem er (almanaksárið), sem skulu áritaðir af löggiltum 

endurskoðanda. 
– Lagabreytingar. 

– Marka stefnu UMFÍ á komandi árum. 

– Kjósa formann UMFÍ, 6 stjórnarmenn og 4 varastjórnarmenn. 

– Kjósa 5 aðalmenn og tvo varamenn í kjörnefnd, kjósa 2 skoðunarmenn og 2 til vara. 

– Afgreiða fjárhagsáætlun næsta árs.  

– Velja endurskoðunarfélag fyrir UMFÍ 
Aukaþing er hægt að boða ef 2/3  sambandsaðila óska þess og skal það þá boðað eftir lögum um boðun 

sambandsþings. 

 

9. grein í heild sinni eftir breytingar 

Sambandsþing UMFÍ er æðsta vald í málefnum UMFÍ. Stjórn skal boða skriflega til sambandsþings með a.m.k. 6 

vikna fyrirvara og skal það haldið fyrir 15. nóvember annað hvert ár.  

Skriflegt fundarboð (síðara fundarboð) með dagskrá, ársreikningi og upplýsingum um tillo ̈gur og mál sem leggja á 

fyrir sambandsþing skal senda sambandsaðilum með eigi minna en tveggja vikna fyrirvara. 

Sambandsaðilar kjósa fulltrúa til sambandsþings miðað við fjo ̈lda skattskyldra félaga skv félagatali í 

skráningarkerfi UMFÍ sem skal skila í síðasta lagi 15. maí það ár sem þing er haldið sem hér segir:  

1 fulltrúa fyrir 1–200 skattskyldra félaga. 

1 fulltrúa fyrir 201–1000 skattskyldra félaga og síðan einn fulltrúa fyrir hverja 1000 skattskyldra félaga þar yfir en 

þó með hámarki 10 fulltrúa. 
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Til viðbótar því sem að framan greinir skulu formenn íþróttahéraða eða staðgenglar vera sjálfkjörnir. 

Sambandsþing er lögmætt ef löglega er til þess boðað og mættur er fullur helmingur réttkjörinna fulltrúa. 

Verkefni sambandsþings skulu m.a. vera: 

– Ræða skýrslur liðins kjörtímabils. 

–  Afgreiða reikninga næstliðins reikningsárs, (almanaksárið), sem skulu áritaðir af löggiltum 

endurskoðanda. 

– Lagabreytingar. 

– Marka stefnu UMFÍ á komandi árum. 

– Kjósa formann UMFÍ, 6 stjórnarmenn og 4 varastjórnarmenn. 

– Kjósa 5 aðalmenn og tvo varamenn í kjörnefnd,  

– Afgreiða fjárhagsáætlun næsta árs.  

– Velja endurskoðunarfélag fyrir UMFÍ 

Aukaþing er hægt að boða ef 2/3  sambandsaðila óska þess og skal það þá boðað eftir lögum um boðun 

sambandsþings. 

 

Greinargerð:  breytingar eingöngu á síðasta hluta greinarinnar þe. varðandi  verkefni sambandsþings, áritun 

löggilts endurskoðanda og aukaþing 

 

 

12. grein 

Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á sambandsþingi, sambandsráðsfundi og stjórnarfundi 

.Tvo þriðju hluta greiddra atkvæða þarf til ef  nema um lagabreytingu er að ræða eða breytingu á reglugerð um 

skiptingu lottótekna. Hjáseta telst ekki greitt atkvæði. 
 

12. grein í heild sinni eftir breytingar 

Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á sambandsþingi, sambandsráðsfundi og stjórnarfundi. 

Tvo þriðju hluta greiddra atkvæða þarf til ef um lagabreytingu er að ræða eða breytingu á reglugerð um skiptingu 

lottótekna. Hjáseta telst ekki greitt atkvæði. 

Greinargerð:  Orðalagsbreyting á lögum til þess að áherslur séu skýrari um aukinn meirihluta og talningu atkvæða. 

 

Vísað til  
 

 

Þingskjal nr. 11  

Reglugerð um lottóreglur og lottóúthlutanir 
Tillaga frá stjórn UMFÍ 

 

51. sambandsþing UMFÍ haldið á Laugarbakka 11. - 13. október 2019 samþykkir eftirfarandi breytingar á lottó- 

reglugerð UMFÍ.  

 

Tillagan tengist þingskjali 9 og 10 um aðild íþróttabandalaga að UMFÍ og lagabreytingar. 

 

Greinargerð: Vísað er til nefndarálits vinnuhóps um aðild íþróttabandalaga að UMFÍ 

Lottóreglur og lottóúthlutanir 

I. Skipting lottótekna UMFÍ: 

1. 79% til sambandsaðila. 
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2. 14% til UMFÍ. 

3. 7% til Fræðslu- og verkefnasjóðs UMFÍ, úthlutun samkvæmt  reglugerð sjóðsins. 

 

II. Skipting lottótekna sambandsaðila UMFÍ: 

1. 20% er skipt jafnt samkvæmt sérstakri reglu. 

2. 40% er skipt eftir íbúafjölda samkvæmt sérstakri reglu. 

3. 40% er skipt eftir félagsmannafjölda samkvæmt sérstakri reglu. 

III. Regla vegna jafnrar skiptingar milli sambandsaðila: 

Skilyrði fyrir úthlutun hvers ár úr jafna hlutanum er að fulltrúi sambandsaðila hafi mætt á síðastliðið 

sambandsþing/sambandsráðsfund. Hlutur þeirra sem mæta ekki deilist á þá sambandsaðila sem mættu á 

síðastliðið sambandsþing/sambandsráðsfund. Að þeim skilyrðum uppfylltum er skipting sambandsaðila sem hér 

segir 

Einn hlutur: héraðssambönd. 

30% af hlut: Keflavík íþrótta- og ungmennafélag , UMFN, UMFG, UMFF, UMFÞ og UFA. 

10% af hlut: UMFÓ, USK, UMFK, Umf. Vesturhlíð og Umf. Víkverji 

IV.Regla vegna íbúafjölda: 

Félög með beina aðild að UMFÍ fá úthlutað miðað við íbúafjölda þannig að félagsmannafjöldi félags með beina 

aðild er margfaldaður með 1,7. Niðurstaðan er tala sem myndar íbúafjölda þeirra. Þessi reiknaði íbúafjöldi verður 

þó aldrei hærri en raunverulegur íbúafjöldi á félagssvæði viðkomandi félags skilgreint samkvæmt lögum þess eða 

skilgreindu starfssvæði þess sem sveitarfélagið setur því. Samanlagður íbúafjöldi tveggja eða fleiri félaga sem 

starfa innan sama sveitarfélags getur þó aldrei orðið hærri en íbúafjöldi viðkomandi sveitarfélags. 

V. Regla vegna félagsmannafjölda: 

Félagsmannafjöldi til grundvallar lottóúthlutun er reiknaður út einu sinni á ári og skal miðast við félagskrá 

sambandsaðila 31. desember ár hvert. 

VI. Aðrar forsendur fyrir úthlutun sambandsaðila: 

Starfi sambandsaðili ekki samkvæmt lögum UMFÍ kemur hann ekki til greina við úthlutun. Stjórn UMFÍ skal setja 

vinnureglur þar að lútandi sem taki m.a. tillit til hvort haldinn hafi verið aðalfundur/ársþing og hvort starfsskýrslu 

og ársskýrslu hafi verið skilað til UMFÍ. 

 

Starfsskýrslu og ársskýrslu skal skilað eigi síðar en 15. nóvember ár hvert. Uppfylli sambandsaðili ekki þessi 

skilyrði skal UMFÍ frysta greiðslur til viðkomandi. Greiðsla sem hefur verið fryst í tvö ár rennur í Fræðslu- og 

verkefnasjóð UMFÍ og er óafturkræf. Forsendur í lottóúthlutun skal miða við 31. desember ár hvert, þ.e. íbúatölu 

eins og hún er staðfest af Hagstofu Íslands og félagatal eins og það liggur fyrir á sama tíma. Ekkert 

héraðssamband eða félag með beina aðild getur fengið hærra hlutfall en 30% af lottóúthlutuninni. 

VII. Nýir sambandsaðilar. 

Nýir sambandsaðilar UMFÍ fá fyrst úthlutað lottófé skv. reglugerð þessari 38 mánuðum eftir inngöngu. 

Félög með beina aðild að UMFÍ halda óskiptum lottógreiðslum, þar til héraðssamband þess fær lottógreiðslur 

samkvæmt reglugerð þessari. 

Reglur þessar eiga eingöngu við um þau héraðssambönd, ungmennasambönd og ungmennafélög með beina aðild 
sem voru aðilar að UMFÍ hinn 31.desember 2018.  Aðrir sambandsaðilar að UMFÍ fá ekki úthlutað lottófé frá UMFÍ.  

Þegar náðst hefur samkomulag um samræmdar reglur um skiptingu lottóágóða sem gildi bæði fyrir 

sambandaaðila UMFÍ og ÍSÍ, skal breyta reglum þessum til samræmis við það samkomulag en til þess þarf aukinn 

meirihluta á Sambandsþingi UMFÍ, í samræmi við 12. grein laga UMFÍ. 
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VIII. Um úthlutun. 

Fyrir 15. hvers mánaðar skal úthluta öllum ágóða sem borist hefur fyrir næsta mánuð á undan. Með hverri greiðslu 

skal fylgja skilagrein sem sýni forsendur fyrir úthlutun. 

Bráðabirgðaákvæði 

UMFÍ skal hafa tveggja ára aðlögunartíma til að breyta greiðslutíma sem ákveðinn er í VIII. lið reglugerðarinnar. 

Samþykkt á 48.51 sambandsþingi UMFÍ 2013. 2019 

Vísað til  

 
 

Þingskjal nr. 12  

Lagabreytingar 
Tillaga frá stjórn UMFÍ 

 

51. sambandsþing UMFÍ haldið  á Laugarbakka 11. - 13. október 2019  samþykkir eftirfarandi breytingar á lögum 

UMFÍ.  

 

Tillögur eru gerðar um lagabreytingar  á 2., 3., 7., 8., 10., 11., 13., 14. og 17. grein. 

 

Greinargerð:  Tillögurnar eru gerðar til nánari skilgreiningar laga UMFÍ og í samræmi við verklag sem nú þegar er 

viðhaft. 

Sjá nánari greinargerð við hverja tillögu. 

Viðbætur eru skáletraðar og texti sem er fjarlægður er yfirstrikaður. Hver lagagrein eins og hún verður í heild sinni 

er svo sett upp þar sem um veigameiri breytingar er að ræða til skýringar.  

 

Lög Ungmennafélags Íslands 

 

2. grein  

Fáni UMFÍ er Hvítbláinn. 

Kjörorð UMFÍ er: Íslandi allt.  

Hvítbláinn skal vera í merki UMFÍ, að öðru leyti ákveður sambandsþing UMFÍ gerð þess. Merki UMFÍ er eign UMFÍ 
og verndað vörumerki. 

 

2. grein í heild sinni eftir breytingar 

Fáni UMFÍ er Hvítbláinn. 

Kjörorð UMFÍ er: Íslandi allt.  

Hvítbláinn skal vera í merki UMFÍ, að öðru leyti ákveður sambandsþing UMFÍ gerð þess. Merki UMFÍ er eign UMFÍ 

og verndað vörumerki. 

 

II. kafli: Markmið  Hlutverk UMFÍ 
3. grein 
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MarkmiðHlutverk UMFÍ er ræktun lýðs og lands. Markmiði Hlutverki sínu hyggst UMFÍ ná með því að: Vinna eftir 
samþykktri stefnu UMFÍ eins og hún er hverju sinni, með áherslu á arfleifð UMFÍ sem grundvallast í eftirfarandi 

setningum:  
– Vinna að líkamlegum og félagslegum þroska félagsmanna sinna með því að Gefa sem flestum kost á að taka 

þátt í heilbrigðu félagsstarfi. 

– Standa fyrir iðkun íþrótta og stuðla að heilbrigðum lífsháttum og hollri hreyfingu. 

– Varðveita menningarlegt og efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinnar. 

– Starfa í anda friðar og jafnréttis. 

– Vinna gegn neyslu áfengis, tóbaks og annarra vímuefna. ofneyslu hvers konar vímuefna. 

– Vinna að landgræðslu, skógrækt og umhverfisvernd. 

– Stuðla að jafnvægi í byggð landsins og auka fræðslu almennings til að auðvelda hverjum og einum að taka 

afstöðu til þjóðnytjamála og vinna að framgangi þeirra. 

– Glæða með þjóðinni tryggð og rækt við heimili sín, átthaga og ættjörð. 

 

3. grein í heild sinni eftir breytingar 

Hlutverk UMFÍ er ræktun lýðs og lands. Hlutverki sínu hyggst UMFÍ ná með því að: Vinna eftir samþykktri stefnu 

UMFÍ eins og hún er hverju sinni, með áherslu á arfleifð UMFÍ sem grundvallast í eftirfarandi setningum:  

– Gefa sem flestum kost á að taka þátt í heilbrigðu félagsstarfi. 

– Standa fyrir iðkun íþrótta og stuðla að heilbrigðum lífsháttum og hollri hreyfingu. 

– Starfa í anda friðar og jafnréttis. 

– Vinna gegn hvers konar vímuefna. 

– Vinna að landgræðslu, skógrækt og umhverfisvernd. 

– Stuðla að jafnvægi í byggð landsins og auka fræðslu almennings til að auðvelda hverjum og 

einum að taka  afstöðu til þjóðnytjamála og vinna að framgangi þeirra. 

– Glæða með þjóðinni tryggð og rækt við heimili sín, átthaga og ættjörð. 

Greinargerð: Hér er lögð til breyting í samræmi við innihald greinarinnar og starfsemi UMFÍ. 

III. kafli: Réttindi og skyldur 
 

7. grein 

Hvert aðildarfélag innan UMFÍ greiðir árgjald í sambandssjóð af hverjum reglulegum félagsmanni fullra sextán 

átján ára og eldri eftir ákvörðun sambandsþings og skilar því fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Árgjald skal ákveðið á 
sambandsþingi UMFÍ. Sambandsfélögin semja skýrslu um störf sín og hag við hver áramót og senda rafrænt í þar 

til gert félagaskýrslukerfi UMFÍ fyrir 15.apríl ár hvert. skýrsluna, ásamt félagaskrá með kennitölum, í tveimur 

eintökum til héraðssambands. Héraðssamband sendir annað eintakið til UMFÍ fyrir lok aprílmánaðar. Skylt er 

héraðssamböndum að semja skýrslu á sama hátt. UMFÍ leggur til skýrslueyðublöð. 

 

7. grein í heild sinni eftir breytingar 

Hvert aðildarfélag innan UMFÍ greiðir árgjald í sambandssjóð af hverjum reglulegum félagsmanni fullra átján ára 

og eldri eftir ákvörðun sambandsþings og skilar því fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Árgjald skal ákveðið á 

sambandsþingi UMFÍ. Sambandsfélögin semja skýrslu um störf sín og hag við hver áramót og senda rafrænt í þar 

til gert félagaskýrslukerfi UMFÍ fyrir 15.apríl ár hvert.  

Greinargerð: Hér er lagt til að aðlaga lög UMFÍ að þeim verkferlum sem er í raun verið að vinna eftir 

8. grein 

Sérhver félagi aðildarfélags innan UMFÍ ungmennafélagi hefur málfrelsi og tillögurétt hvar sem er á fundum 

ungmennafélaganna innan hreyfingarinnar. 
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8. grein í heild sinni eftir breytingar 

Sérhver félagi aðildarfélags innan UMFÍ hefur málfrelsi og tillögurétt hvar sem er á fundum innan hreyfingarinnar. 

Greinargerð: Innan UMFÍ er fjöldi félaga sem hefur ekki ungmennafélag í nafni sínu, m.a. íþróttafélög, golffélög, 

hestamannafélög ofl. Tillagan um breytingu er í samræmi við skipulag hreyfingar. 

IV. kafli: Stjórnun UMFÍ  
 

10. grein  

Sambandsráð UMFÍ er æðsta vald í málefnum UMFÍ á milli sambandsþinga. Sambandsráð er skipað formönnum 

sambandsaðila UMFÍ eða varamönnum þeirra, ásamt stjórn UMFÍ eða varamönnum hennar.  

Verkefni sambandsráðsfundar skulu vera: 

– Ræða skýrslur næstliðins árs. 

– Afgreiða reikninga liðins árs, sem skulu áritaðir af löggiltum endurskoðanda. 

Greiði einhver fulltrúi á sambandsráðsfundi atkvæði gegn því að reikningar séu samþykktir, þá skulu þeir lagðir 

fyrir næsta sambandsþing til afgreiðslu. 

– Afgreiða fjárhagsáætlun næsta árs. 

– Ræða viðfangsefni UMFÍ milli þinga.  

Greinargerð:  Breytingin er í samræmi við verkferla sem eru til staðar. 

11. grein 

Stjórn UMFÍ skal skipuð sjö einstaklingum mönnum: Formanni, ritara, gjaldkera, varaformanni og þremur 

meðstjórnendum. Kosning stjórnar skal vera skrifleg. Formaður skal kosinn sérstaklega, en aðrir stjórnarmenn í 

einu lagi. Til að atkvæðaseðill til stjórnarkjörs sé gildur verður að kjósa sex menn sem gefið hafa kost á sér til 

stjórnarkjörs.  

Varastjórn skipa fjórir menn einstaklingar og skal hún kosin í einu lagi. Til að atkvæðaseðill til varastjórnarkjörs sé 

gildur verður að kjósa fjóra menn einstaklinga sem gefið hafa kost á sér til varastjórnarkjörs. Atkvæðafjöldi ræður 

röð varamanna og skal á fyrsta fundi nýkjörinnar stjórnar dregið um röð þeirra séu atkvæði jöfn.  

Sambandsþing UMFÍ skal kjósa fimm manna kjörnefnd og tvo til vara, sem starfar til loka næsta sambandsþings. 

Tilkynning um framboð til stjórnar og varastjórnar UMFÍ skal berast skriflega til kjörnefndar eigi síðar en 10 dögum 

fyrir þing. Einstaklingur sem býður sig fram til formanns getur jafnframt boðið sig fram til stjórnar og/eða 

varastjórnar á þinginu kjósi hann svo. Sama á við um einstakling sem býður sig fram til stjórnar og getur hann þá á 

þinginu boðið sig fram til varastjórnar.  

Við stjórnarkjör skal leitast við að í kjöri séu a.m.k. þrír fulltrúar frá hverju kjördæmi þar sem starfandi er 

héraðssamband sem er aðili að UMFÍ. Ef þessu markmiði hefur ekki verið náð, eftir að framboðsfrestur rennur út, 

er kjörnefnd heimilt að framlengja framboðsfrestinn um allt að 5 daga og skal sú ákvörðun tilkynnt 

sambandsaðilum. Heimilt er að bera fram tillögu um fleiri menn en þrjá einn úr hverju kjördæmi.  

Kjörgengir til stjórnar og varastjórnar eru allir skattskyldir ungmennafélagar.  

Stjórn kýs úr sínum hópi til eins árs í senn þrjá menn og einn til vara er skipa framkvæmdastjórn. Hlutverk 
framkvæmdastjórnar eru að fylgja eftir samþykktum stjórnar og afgreiða mál á milli stjórnarfunda.  

Stjórn UMFÍ skal á hverju kjörtímabili halda a.m.k. einn stjórnarfund í hverjum landsfjórðungi.  

Verkefni stjórnar skulu vera: 

– Stýra málefnum UMFÍ milli þinga. 

– Úrskurða ágreiningsmál þau sem skotið er til hennar. 

– Varðveita sjóði UMFÍ og leggja fram endurskoðaða reikninga til þings og sambandsráðsfundar. 

– Birta árlega skýrslu um gerðir, hag og horfur UMFÍ. 

Skoðunarmenn skulu vera tveir og tveir til vara.  
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11. grein í heild sinni eftir breytingar 

Stjórn UMFÍ skal skipuð sjö einstaklingum mönnum: Formanni, ritara, gjaldkera, varaformanni og þremur 

meðstjórnendum. Kosning stjórnar skal vera skrifleg. Formaður skal kosinn sérstaklega, en aðrir stjórnarmenn í 

einu lagi. Til að atkvæðaseðill til stjórnarkjörs sé gildur verður að kjósa sex menn sem gefið hafa kost á sér til 

stjórnarkjörs.  

Varastjórn skipa fjórir einstaklingar og skal hún kosin í einu lagi. Til að atkvæðaseðill til varastjórnarkjörs sé gildur 

verður að kjósa fjóra einstaklinga sem gefið hafa kost á sér til varastjórnarkjörs. Atkvæðafjöldi ræður röð 

varamanna og skal á fyrsta fundi nýkjörinnar stjórnar dregið um röð þeirra séu atkvæði jöfn.  

Sambandsþing UMFÍ skal kjósa fimm manna kjörnefnd og tvo til vara, sem starfar til loka næsta sambandsþings. 

Tilkynning um framboð til stjórnar og varastjórnar UMFÍ skal berast skriflega til kjörnefndar eigi síðar en 10 dögum 

fyrir þing. Einstaklingur sem býður sig fram til formanns getur jafnframt boðið sig fram til stjórnar og/eða 

varastjórnar á þinginu kjósi hann svo. Sama á við um einstakling sem býður sig fram til stjórnar og getur hann þá á 

þinginu boðið sig fram til varastjórnar.  

Við stjórnarkjör skal leitast við að í kjöri séu fulltrúar frá hverju kjördæmi. Ef þessu markmiði hefur ekki verið náð, 

eftir að framboðsfrestur rennur út, er kjörnefnd heimilt að framlengja framboðsfrestinn um allt að 5 daga og skal 

sú ákvörðun tilkynnt sambandsaðilum. Heimilt er að bera fram tillögu um fleiri en einn úr hverju kjördæmi.  

Kjörgengir til stjórnar og varastjórnar eru allir skattskyldir ungmennafélagar.  

Stjórn kýs úr sínum hópi til eins árs í senn þrjá menn og einn til vara er skipa framkvæmdastjórn. Hlutverk 

framkvæmdastjórnar eru að fylgja eftir samþykktum stjórnar og afgreiða mál á milli stjórnarfunda.  

Stjórn UMFÍ skal á hverju kjörtímabili halda a.m.k. einn stjórnarfund í hverjum landsfjórðungi.  

Verkefni stjórnar skulu vera: 

– Stýra málefnum UMFÍ milli þinga. 

– Úrskurða ágreiningsmál þau sem skotið er til hennar. 

– Varðveita sjóði UMFÍ og leggja fram endurskoðaða reikninga til þings og sambandsráðsfundar. 

– Birta árlega skýrslu um gerðir, hag og horfur UMFÍ. 

 

V. kafli: Landsmót og Unglingalandsmót 
13. grein 

 Stjórn UMFÍ skal ákveða hvenær Landsmót, Unglingalandsmót, Landsmót 50+ eða o ̈nnur landsmót skulu haldin og 

samþykkja reglugerðir fyrir mótin.  

Stjórn UMFÍ skal með hæfilegum fyrirvara auglýsa innan hreyfingarinnar eftir sambandsaðilum sem áhuga hafa á 

að taka að sér að halda Landsmót UMFÍ, Landsmót UMFÍ 50+ og Unglingalandsmót UMFÍ. Stjórn UMFÍ skal 

ákveða hvaða aðili úr hópi umsækjanda skal halda mótið. Stjórn UMFÍ skal eiga rétt á að tilnefna fulltrúa sinn í 

undirbúningsnefndir mótanna.  

Meðal annars skal gæta eftirtalinna atriða við allan undirbúning og framkvæmd mótanna:  

– Þau endurspegli eftir föngum umfang og fjölbreytileika í starfsemi ungmennafélagshreyfingarinnar. 

– Aðstaða til keppnisíþrótta sé eins góð og kostur er. 

– Almenningi sé gefinn kostur á þátttöku.  

– Þau séu vímulaus. 

– Þau séu ætluð fjölskyldufólki og fólki á o ̈llum aldri. 

– Að vegalengdir milli keppnisstaða séu innan hæfilegra marka.  

 

Stjórn UMFÍ samþykkir reglugerðir um Landsmót, Unglingalandsmót, Landsmót UMFÍ 50+ og aðra viðburði og 

ákveður hvar þeir skulu haldnir hverju sinni. 
 

13. grein í heild sinni eftir breytingar 

Stjórn UMFÍ samþykkir reglugerðir um Landsmót, Unglingalandsmót, Landsmót UMFÍ 50+ og aðra viðburði og 

ákveður hvar þeir skulu haldnir hverju sinni. 

 

Greinargerð:  Reglugerð um Landsmót tekur á þessum þáttum og því ekki nauðsynlegt að hafa í lögum UMFÍ 

ákvæði um einstaka viðburði. 
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VI. kafli: Heiðursviðurkenningar  
14. grein  

Sambandsþing getur kjörið heiðursfélaga UMFÍ þá menn einstaklinga er unnið hafa ungmennafélagshreyfingunni 

óvenju mikið gagn eða þingið vill veita sérstaka sæmd fyrir ágæt störf í anda UMFÍ. Heiðursfélagar hafa öll 

réttindi ungmennafélaga en eru sjálfráðir um skyldur. Heiðursviðurkenningar má og veita samkvæmt sérstakri 

reglugerð.  

 

17. grein  

Sambandslög þessi öðlast þegar gildi við þingslit þess þings sem þau eru samþykkt á. Eru þar með eldri lög úr 

gildi numin.  

 

17. grein í heild sinni eftir breytingar 

Sambandslög þessi öðlast gildi við þingslit þess þings sem þau eru samþykkt á. Eru þar með eldri lög úr gildi 

numin.  

 

 

Samþykkt á 50. 51. sambandsþingi UMFÍ 2017 2019. 
 

Vísað til  

 

Þingskjal nr. 13  

Rafíþróttir 

Tillaga frá stjórn UMSK 

51. sambandsþing UMFÍ haldið  í Laugarbakka  11. - 13. október 2019 samþykkir að fela stjórn UMFÍ að skipa 

starfsnefnd sem hefur það hlutverk að skoða og koma með tillögu um hvað leið við í ungmennafélagshreyfingunni 

viljum fara varðandi rafíþróttir.  Nefndin skili niðurstöðum á sambandsráðsfundi UMFÍ vorið 2020. 
 

Vísað til  

 

Þingskjal nr. 14 

Lagabreyting 

Tillaga frá stjórn UMSK 

51. sambandsþing UMFÍ haldið  í Laugarbakka 11. - 13. október 2019 samþykkir eftirfarandi breytingu á 9. gr. í 

lögum UMFÍ.  

 

Viðbætur eru skáletraðar og texti sem er fjarlægður er yfirstrikaður 

 

9. grein 

Sambandsþing UMFÍ er æðsta vald í málefnum UMFÍ. Stjórn skal boða skriflega til sambandsþings með a.m.k. 6 

vikna fyrirvara og skal það haldið fyrir 15. nóvember annað hvort ár.  

Skriflegt fundarboð (síðara fundarboð) með dagskrá, ársreikningi og upplýsingum um tillögur og mál sem leggja á 

fyrir sambandsþing skal senda sambandsaðilum með eigi minna en tveggja vikna fyrirvara. 
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Sambandsaðilar kjósa fulltrúa til sambandsþings miðað við fjölda skattskyldra félaga skv. félagatali í 

skráningarkerfi UMFÍ sem skila skal í síðasta lagi 15. apríl það ár sem þing er haldið sem hér segir: 

1 fulltrúa fyrir 1 – 200 skattskyldra félaga. 

1 fulltrúa fyrir 201 – 400 skattskyldra félaga og síðan einn fulltrúa fyrir hverja 800 skattskyldra félaga þar yfir en 

þó með hámarki 17 fulltrúa en þó með hámark 5 fulltrúa frá félögum með beina aðild að UMFÍ og 17 fulltrúa frá 
öðrum sambandsaðilum. 

 

Vísað til  

 
 


